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Movimentos sociais rurais,
quarenta anos depois
Antônio Dias Nascimento

A abordagem desse tema nos dias atuais, ou seja, quarenta
anos depois, exige o esboço de um quadro conjuntural dos
anos que antecederam a 1964, como recurso necessário para
tornar possível o desvelamento das principais motivações que
deram causa aos movimentos sociais do campo naquele
período. Esse procedimento, como indicado por Goldman
(1988), além de ser uma prática necessária nas Ciências
Humanas, uma vez que os problemas sociais devem ser
compreendidos dentro do contexto em que se desenvolvem,
têm também o sentido de contribuir para facilitar uma melhor
compreensão, sobretudo, por parte do público jovem.

Serão privilegiadas aqui, brevemente, nesse quadro conjuntural, três
ordens de elementos. A primeira delas está ligada às mudanças econômicas,
políticas e sociais, ocorridas no Brasil, a partir de meados da década de
1950, a era do desenvolvimentismo, com ênfase nos seus reflexos sobre a
realidade nordestina. A segunda refere-se a uma certa caracterização do
pensamento social e político dominante e a concepção que se tinha da
questão do campo na época. A terceira diz respeito ao surgimento dos dois
principais movimentos sociais camponeses, as Ligas Camponesas e o
Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, com ênfase nas suas práticas
educacionais.
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O DESENVOLVIMENTISMO NO NORDESTE

O período pós Segunda Guerra mundial, no Brasil, foi marcado pela
tomada de decisões do Estado no sentido de assegurar as bases necessárias
ao processo de industrialização do País. Exemplos dessas medidas foram a
construção da Hidrelétrica de Paulo Afonso para a produção de energia
elétrica, a implantação de Volta Redonda para a produção de aço, a
prospecção, descoberta e instituição do monopólio estatal do petróleo e a
conseqüente criação da Petrobras. Outras medidas foram ainda tomadas
por Getúlio Vargas na tentativa de colocar o Brasil na rota de um processo
de crescimento econômico marcado por um certo nacionalismo.

O alinhamento continental do País com os Estados Unidos, no pós-
Guerra, foi uma estratégia delineada de fora para dentro e que aqui forjou
seus adeptos. Mas a sua aceitação não foi consensual dentro da sociedade
brasileira, sobretudo entre os setores de esquerda que arregimentavam as
camadas populares e certas camadas do empresariado industrial de base
nacional. Talvez os prejuízos que foram impostos ao Brasil pelos vencedores,
sobretudo Estados Unidos e Inglaterra, tenham acentuado esse sentimento
nacionalista, segundo o qual o País teria de encontrar seu próprio caminho
buscando a autodeterminação.

Nesse período, prospera fortemente o populismo implantado e reforçado
por Vargas, ao longo dos mais de vinte anos em que marcou a cena política
brasileira, seja como regente do poder de 1930 a 1945 e de 1950 a 1954,
ou como força latente, no período Constituinte de 1946 a 1950. Para
entender-se melhor o populismo implantado por Vargas, é importante
lembrarmos a memorável expressão de Antônio Carlos, governador de
Minas Gerais naquele período, diante das pressões exercidas pelas classes
trabalhadoras durante a República Velha, por melhores condições de trabalho
e de vida: “Façamos a revolução, antes que o povo a faça”.

De fato, com a implantação paulatina de uma legislação de proteção
ao trabalho, inclusive permitindo-lhe a organização sindical, e com uma
forte repressão ao movimento sindicalista autônomo – sem a tutela do
Estado – ele conseguiu estabelecer o controle do Estado sobre o sindicalismo
brasileiro cujas marcas são ainda hoje fortemente perceptíveis. Alguns dos
críticos de Getúlio, costumam caracterizá-lo, a partir da análise das suas
medidas políticas adotadas, como tendo sido ele “Pai dos pobres e Mãe da
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burguesia”. Esse populismo, no entanto, entra em colapso em 1964 (IANNI,
1975).

A ênfase dos historiadores do período anterior ao desenvolvimentismo
recai, comumente, sobre o populismo, caracterizado pela acentuação do
papel do Estado como promotor do desenvolvimento capitalista de cunho
nacionalista e de uma estrutura política calcada no trabalhismo,
caracterizado pela atuação de uma frente política, liderada pelos Partidos
Trabalhista Brasileiro, o Democrata Cristão e o Socialista. Esses partidos,
por sua vez, abrigavam também representantes de agremiações partidárias
clandestinas desde o Governo Gaspar Dutra. Essas representações de
esquerda, abrigadas nesses partidos legais, irão desempenhar, mais tarde,
papel decisivo no apoio e no desenvolvimento dos movimentos sociais
tanto urbanos, como rurais.

Embora algumas medidas, que marcaram essa nova fase da vida nacional,
tenham sido tomadas no período Vargas, é ao Governo de Juscelino
Kubitischek que a nossa historiografia associa a adesão do Brasil ao
desenvolvimentismo. De certo modo, as grandes obras realizadas no governo
Kubitischek, como a construção de Brasília em cinco anos, transferindo a
Capital da República para o Planalto Central, e a abertura da rodovia Belém-
Brasília que abriu o caminho para integração territorial da Região Amazônica
ao Brasil, assim como a implantação da indústria automobilística no País,
acabam por ofuscar as bases para o desenvolvimento lançadas no período
anterior, o varguismo.

Dentre as principais conseqüências ocorridas no Nordeste e que vieram
aguçar as contradições entre donos de terra – especialmente senhores de
engenho – e o campesinato descendente de escravos, brancos empobrecidos
e indígenas aculturados, destaca-se em primeiro lugar a demanda pelo
aumento da produção de açúcar em decorrência do aumento da renda dos
setores operários e outros setores urbanos. Diante dessa demanda, alguns
senhores de engenho buscaram reaver as suas terras, até então cedidas, em
arrendamento e outras formas de contratos agrários tradicionais, aos seus
antigos trabalhadores rurais.

A segunda grande repercussão, desse novo surto econômico, foi a
aceleração das migrações de trabalhadores nordestinos em direção ao Centro
Sul e ao Centro Oeste do País. No caso do Centro Sul, buscavam trabalho
na construção civil, acentuadamente na implantação das novas indústrias,
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e nas lavouras açucareira e algodoeira. No Centro Oeste, por sua vez, eram
também fortemente demandados, tanto para a construção de Brasília, como
para a abertura das grandes rodovias que ligavam a Nova Capital ao restante
do País, sobretudo, a Belém-Brasília.

Um terceiro fato marcante desse período foi a criação do Grupo de
Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). A liderança desse
grupo foi assumida por Celso Furtado. Ao final de alguns anos, com base
nos estudos e reflexões realizados sobre o atraso nordestino em relação ao
Centro Sul, foram levantadas estratégias com vistas a superar a estagnação
da região, sobretudo, no sentido de promover o estabelecimento de
condições de vida digna às populações rurais historicamente vitimadas
pelas secas. O esforço do GTDN resultou na criação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 1959, – uma agência
governamental destinada a estabelecer políticas de desenvolvimento
regional.

A criação da Sudene representou um momento histórico de amplas
mobilizações sociais, uma vez que, tanto os setores de centro, como os de
esquerda a apoiaram. Inclusive a aprovação do Primeiro Plano Diretor foi
conseguida através de grandes mobilizações populares no centro de Recife.
Todo esse contexto vinha bem ao encontro das expectativas dos técnicos
que a conceberam, um vez que eram eles partidários da idéia de que o
desenvolvimento é, antes de tudo, social. Daí que, ao lado do estímulo à
industrialização, através de incentivos fiscais, as suas primeiras ações foram
marcadas também pelo apoio aos diferentes processos de educação popular
e à criação de oportunidades para a formação de quadros técnicos voltados
para o desenvolvimento (FURTADO, 1964).

Evidentemente que essa consciência, expressa em maio ao aparato do
Estado, refletia também a mobilização que fervilhava por toda a América
Latina. Também no âmbito da sociedade, vários foram os setores que se
manifestavam favoráveis à industrialização do Nordeste e à realização de
uma reforma agrária que transferisse não apenas terra aos camponeses,
mas também poder, ou seja, condições em pé de igualdade com os demais
setores sociais, de participar na definição dos destinos nacionais. Dentre os
setores que mais se destacaram estavam a ala progressista da Igreja Católica,
parcelas de outras Igrejas Cristãs e organizações de esquerda ligadas a diversas
orientações políticas.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52106



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    107

Assim, o período desenvolvimentista se deu, portanto, no embate com
fortes mobilizações das classes trabalhadoras, comumente lideradas pela
estrutura sindical de base populista e de esquerda, assim como de setores
mais politizados das Igrejas Cristãs. A própria Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), recém criada, embora inspirada em motivações
diferentes das motivações da esquerda, manifestava-se vigorosamente em
prol de reformas sociais como forma de se superar as condições de
estagnação e de miséria que o País vivia. Em particular, no caso do Nordeste,
a cúpula da Igreja fez cerrada pressão junto ao Governo Juscelino para
assegurar a criação da Sudene.

PENSAMENTO SOCIAL E POLÍTICO, DESENVOLVIMENTISMO E A QUESTÃO

CAMPONESA

O pensamento social e político do período desenvolvimentista refletia
intensamente as questões que norteavam o mundo no pós Guerra. Dentre
as várias correntes de pensamento destacam-se, em primeiro lugar, o
pensamento conservador que, abertamente, alinhava-se ao pacto
intercontinental comandado pelos Estados Unidos, contra o avanço do
comunismo. Esse pensamento afirma-se em defesa da propriedade privada,
contra as reformas sociais e pela defesa intransigente das instituições
estabelecidas pela democracia ocidental. Esse pensamento não era expresso
apenas no mundo acadêmico, mas em todas as esferas da sociedade e do
Estado.

Entre as ações mais importantes embasadas no pensamento conservador,
no sentido de assegurar a resistência a uma possível inclinação do Brasil
para o comunismo, foram celebrados pactos militares de âmbito continental,
feitos aliciamentos de parlamentares, de membros do governo, realizadas
ações junto a universitários, setores religiosos, além da prestação de serviços
sociais a setores populares por todo o País e, sobretudo no Nordeste, através
dos chamados Voluntários da Paz. Mesmo no campo cultural foram
desenvolvidas ações importantes nesse sentido como a produção de filmes,
tanto em defesa da democracia americana, como ataques às experiências
exitosas do mundo socialista de modo especial a revolução cubana. Viagens
de intercâmbio cultural eram promovidas para propiciar a lideranças
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estudantis, operárias e políticas verdadeiras imersões na maravilha
americana.

Como base de apoio financeiro sistemático a agências de difusão dessa
vertente conservadora de pensamento, foi criado no Brasil, ligado ao
Departamento de Estado Americano, o Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD). Além de uma revista intitulada Ação Democrática,
eram patrocinadas emissões de rádio, programas de TV e peças de jornalismo
cinematográfico em geral de caráter alarmista contra o perigo comunista.
Os adeptos dessa corrente não viam com bons olhos as ações dos quadros
técnicos e políticos que se mostravam favoráveis ao desenvolvimentismo,
os que apoiavam os movimentos sociais e as mobilizações de massa pelas
reformas de base realizadas em diversos recantos do País.

Em suma, esse pensamento conservador é aqui destacado pela
importância que ele assumiu nos episódios que levaram ao colapso, tanto
o populismo, como os embrionários projetos de reformas sociais ou mesmo
de revolução. Passados quarenta anos, tem-se mais frieza para se olhar o
passado histórico e detectar como esse pensamento conservador ganhou
robustez e tornou-se capaz de engendrar um projeto de silenciamento à
nascente democracia brasileira e ampliou os laços de dominação econômica
e cultural do sistema mundial sobre a formação social brasileira.

Uma segunda expressão que compôs o arcabouço do pensamento social
e político à época do desenvolvimentismo foi ligada à democracia cristã e
à social democracia. Em síntese, a democracia cristã inspirava-se na Doutrina
Social da Igreja Católica, expressa através das Encíclicas Papais Rerum
Novarum, Quadragessimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris e
Populorum Progressio. Essa corrente reconhecia a exploração dos
trabalhadores pelo capital, mas propunha o diálogo entre empregadores e
empregados, senhores de terra e camponeses como forma de superação dos
conflitos. Pressionavam os aparatos do Estado para que intermediassem
os conflitos sociais, através das negociações e não da repressão.

A democracia cristã, no contexto anterior a 1964, chegou a ter influentes
representantes na esfera federal. Suas bases, embora estivessem pulverizadas
por todo o País, seus maiores contingentes encontravam-se no Sul e Centro-
Sul do País. A social democracia, por sua vez, inspirava-se na social
democracia alemã que se baseava no fortalecimento da democracia pela
liberdade expressão dos diversos setores da sociedade. Também como a
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democracia cristã, defendia inclusive a participação dos trabalhadores nos
lucros das empresas. Essa corrente se expressava através de empresários
representantes de setores da burguesia de caráter nacionalista e pelo
trabalhismo fortemente embasado no sindicalismo.

De certo modo, essa aliança entre social democracia e democracia cristã,
conseguiu firmar uma sólida liderança política e obteve importantes
conquistas para a organização dos trabalhadores destacando-se, dentre as
principais, o pagamento do décimo terceiro salário a todos os trabalhadores,
a sindicalização dos trabalhadores rurais e a extensão da legislação
trabalhista ao campo. Apesar de suas posições políticas moderadas, essa
frente também foi alvo da conspiração dos setores conservadores.
Frequentemente, eram acusados pelos conservadores de fazerem frente única
e de serem coniventes com os comunistas.

Uma terceira corrente de pensamento definia-se em torno de ideais
revolucionários de diferentes matizes. Seus adeptos mais antigos surgiram,
embrionariamente, ainda nos anos de 1920, quando se orientavam por
uma certa ortodoxia doutrinária. Viam na formação social brasileira um
caráter dominantemente feudal, pois não se via por aqui uma sociedade
civil independente dos interesses agrários e, muito menos, um Estado
nacional fundado em bases iluministas. Enxergava-se, de certo modo, os
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que, de certo modo,
influenciaram a formação da República no Brasil, como retórica dos
senhores feudais no poder.

Reforçavam ainda esse pensamento o fato de vigorarem, ainda no
campo, os contratos agrários como meação e outras formas de parceria
como heranças medievais e como expressões evidentes do feudalismo. Desse
modo, os camponeses eram vistos como forças reformistas, ou seja, sem o
necessário vigor revolucionário característico da vanguarda operária. Assim,
numa perspectiva estratégica, os camponeses eram vistos mais como aliados
importantes. Acreditavam que as reivindicações camponesas poderiam ser
atendidas pelo Estado burguês através da reforma agrária e da introdução
da legislação trabalhista no meio rural.

Outras vertentes mais recentes, inspiradas em outros processos
revolucionários, posteriores à Revolução de 1917, como a Revoluções
Chinesa e Cubana, aliavam-se ao processo latino americano, ou seja, não
sendo a América Latina uma região industrializada, não se dispunha,
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consequentemente, de uma vanguarda operária suficientemente forte para
assumir a direção revolucionária. Neste caso, eram fortemente revividos os
ideais de Simon Bolívar, sobretudo diante do triunfo da Revolução Cubana
em janeiro de 1959, apoiada no campesinato.

Esses setores de esquerda acreditavam no potencial revolucionário do
campesinato. O mais expressivo movimento camponês ligado a essa
esquerda foi a Liga Camponesa que, nascida da resistência de meeiros em
deixar suas terras, lutavam por uma “Reforma Agrária na Lei ou na marra”.
(AZEVEDO, 1982). Identificavam uma forte aliança entre o imperialismo
norte americano e o latifúndio no Brasil contra a qual se organizava uma
aliança operário-estudantil-camponesa. Ainda em 1961, realizaram um
Congresso em Belo Horizonte, onde destacavam como uma das
reivindicações principais ao Governo Federal a investidura sindical das
Ligas Camponesas. Nesse aspecto eles se opunham não apenas à presença
americana no Brasil e na América Latina, como também às alas progressistas
da Igreja, à Social Democracia, e a Democracia Cristã aos quais
denominavam de reformistas.

PRÁTICAS EDUCACIONAIS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

CAMPONESES ATÉ 1964

Assim como foram vários os movimentos sociais camponeses, também
foram diferentes as suas práticas educacionais. Todas elas tinham em comum
o reconhecimento do estado de opressão em que viviam tanto os
camponeses, ou seja, aqueles que detinham a posse precária da terra ou
mesmo que possuíam pouca terra, assim como os assalariados. Nem sempre
foi uma questão pacífica para cada um dos movimentos dar conta de
sustentar as duas frentes de luta: a da permanência na terra, ou a luta pela
terra e pelo salário.

Aqui serão tecidas considerações sobre os processos educacionais
assumidos pelos dois movimentos que ganharam maior notoriedade – a
Liga Camponesa e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais. A literatura
especializada não se refere a um processo educacional, propriamente dito,
característico da Liga Camponesa. Melhor seria, talvez, reportarmo-nos a
uma prática política calcada na mobilização de massas. Identificava-se
claramente os dois inimigos fundamentais da sociedade brasileira que eram
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o latifúndio e o imperialismo e contra eles fazia-se um intensivo trabalho
de denúncia na expectativa de estimular a justa ira contra a opressão.

A primeira grande palavra de ordem era a necessidade de organização em
defesa da luta pela terra desde o seu começo nos meados dos anos de 1950,
até a sua extinção pelo movimento militar. Contudo, as estratégias dessa
luta foram sendo alteradas, na medida em que prosperavam as disputas,
dentro Partido Comunista Brasileiro (PCB), que, majoritariamente, não
aceitava a principalidade do campesinato no processo revolucionário. Para
a maioria dos membros do PCB, quem detinha a função de vanguarda era o
operariado.

Com o triunfo da Revolução Cubana, baseada na luta do campo para
a cidade, como visto anteriormente, contrariando a ortodoxia do PCB,
segundo o qual a Revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara
estaria queimando etapas. A partir de então, sobretudo depois da invasão
da Bahia do Porcos pelos Estados Unidos e da Proclamação da II Declaração
de Havana, reforça-se, dentro da Liga  Camponesa, a idéia de organizar-se
militarmente para intensificar a luta em prol do socialismo o que, segundo
alguns autores, a teria levado ao isolamento de importantes setores sociais
de esquerda, seus potenciais aliados.

Assim, diferentemente de reuniões em ambientes fechados, as práticas
educacionais da Liga Camponesa se davam no enfrentamento aberto com
o latifúndio, nas mobilizações de grandes massas nas capitais do Nordeste
e mesmo em outros centros urbanos menos importantes. Embora a grande
massa camponesa fosse, em sua maioria iletrada, era feita a distribuição
massiva do jornal A Liga, cuja temática dominante era a defesa da Reforma
Agrária Radical, ou seja, a extinção pura e simples do latifúndio sem
indenizações como preconizava o PCB de então.

Eram também largamente utilizados os cordéis, abordando os vários
aspectos da exploração sofrida pelos camponeses e estimulando-os a
aderirem à luta contra o latifúndio, através da Reforma Agrária Radical. A
formulação de palavras de ordem era um recurso didático também
fortemente utilizado. Dentre essas as mais recorrentes podem ser lembradas:
“Reforma Agrária na lei, ou na marra!”, ou ainda, “Camponês sem terra,
Operação sem Pão, é barriga vazia, tambor de revolução, viva a Reforma
Agrária Radical, com Francisco Julião”.
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No que pese todo o altruísmo que se tinha em ajudar os camponeses a
se libertarem da opressão em que viviam sob o peso do latifúndio, o que se
buscava afirmar nos corações e mentes era o sentido de classe explorada e
cuja tarefa histórica a desempenhar era a derrubada do latifúndio e do
imperialismo. Não havia, portanto um processo educacional no sentido
de contemplar os indivíduos na sua inteireza. A ênfase dada, na verdade,
era à dimensão social e, sob este aspecto, não caracterizava, na ação da
Liga Camponesa uma ação educacional propriamente dita, dado ao seu
caráter homogeneizador (MEDEIROS, 1989; MARTINS, 1981).

Todavia, não se pode falar de uma orientação única da Liga Camponesa,
pois, além de ter divergido da orientação central do PCB, ela não conseguiu
manter a unidade dentro do próprio movimento. Assim, praticamente, em
cada Estado, havia uma conduta política própria. Nos Estados do
Pernambuco e Paraíba, porém, ela conservava características similares. O
Partido Comunista do Brasil, por sua vez, passou a fundar sindicatos de
trabalhadores rurais por acreditar que, considerando o caráter da revolução
brasileira,  os camponeses deveriam ser orientados nos sentido de reivindicar
direitos trabalhistas, liberdade de organização sindical e uma reforma
agrária dentro da Lei.

Nesta linha da sindicalização rural também atuavam, em sua maioria,
os setores progressistas da Igreja Católica. Entre outras, talvez a diferença
básica, entre a atuação do PCB e Igreja, residisse no fato que o partido
fundava os sindicatos como mecanismo de angariar adeptos, enquanto
que, em relação à Igreja, o que se percebia era a preservação da ordem,
diante do entendimento de que a ordem liberal também comportava a
extensão dos direitos trabalhistas sem que necessariamente se tivesse que
passar por uma revolução socialista.

Equivocadamente, alguns autores como Azevedo (1982), associam o
trabalho de sindicalização da Igreja Católica, com a posição extremamente
conservadora dos Arcebispos de Diamantina, em Minas Gerais, Dom
Geraldo de Proença Sigaud, e Dom Antônio Castro Mayer para os quais,
cometeria um sacrilégio, pecado grave, aquele que recebesse um pedaço de
terra que tivesse sido expropriado pelo Estado. Sob as bênçãos desses Bispos
foi criada no Brasil a Sociedade Tradição, Família e Propriedade, liderada
por Plínio Correia de Oliveira.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52112



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    113

As Dioceses mais importantes do Nordeste, à época, justamente em
direção oposta aos Bispos Sigaud e Mayer, destacando-se em especial as de
Recife e Natal, criaram organismos ligados à estrutura diocesana para
cuidarem da formação de lideranças trabalhadoras rurais, tanto a cerca de
seus direitos como cidadãos, como direitos trabalhistas, além da organização
sindical. Evidentemente que muitos dessas lideranças, as primeiras,
sobretudo, foram recrutadas dentre os membros das organizações religiosas
de leigos, mas com a ampliação dos quadros formados, como conseqüência
do efeito multiplicador, muitos outros trabalhadores também foram tendo
acesso ao que se denominou de educação sindical.

Os trabalhadores eram convidados para fazerem um curso em regime
de internato, geralmente por um fim de semana, para que não chamassem
tanto a atenção dos senhores de engenho seus patrões. Esses cursistas
recebiam passagens de ida e de volta, alimentação três vezes ao dia durante
o curso, como não costumavam ter em seus cotidianos, dormida e, por
fim, eram ressarcidos, à custa dos promotores dos cursos, pelos dias que
passassem em estudo. Nos primeiros cursos, costumava-se dar preferência
a candidatos que já soubessem ler porque eles também podiam levar
material didático para ler e explicar aos seus companheiros.

Todos os cursos começavam por um levantamento da situação de
exploração em que viviam os participantes, tais como a jornada de
trabalho, comumente bem superior às oito horas diárias, ausência de salários
definidos, e a inexistência de uma organização representativa de seus
interesses que pudesse defendê-los. Em seguida, além de ouvirem explicações
sobre os direitos, participavam de diferentes dinâmicas organizadas de tal
modo a despertar reflexões nos participantes sobre temas fundamentais
no processo de organização que se queria estimular, tais como a importância
de os trabalhadores estarem unidos em torno de um sentido comum, a
força da união de todos no sindicato contra o latifúndio.

A programação dessas jornadas de formação era também integrada por
momentos de recreação e integração, através dos quais, cada um era
estimulado a aprender os nomes dos demais companheiros, revelar seus
dotes artísticos, como a criação de repentes, declamação de poesias, contar
histórias, cantar alguma canção, dançar, tocar o violão, o acordeom, ou
mesmo a percussão e outros instrumentos usuais entre os camponeses. Além
disso, entre as dinâmicas realizadas havia um momento especial para serem
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aprendidos cantos de conteúdo exortativo à união dos camponeses contra
a espoliação dos patrões, em prol da reforma agrária e outros temas que,
em momentos posteriores, de mobilização em marchas pelas ruas das
cidades, eram cantados por todos em uníssono (NASCIMENTO, 1993;
1985).

Esse trabalho de educação sindical foi também muito reforçado pelo
Movimento de Educação de Base (MEB), sistema de educação à distância,
realizado através de transmissões radiofônicas. Esse movimento era também
ligado à Igreja Católica e contava com um certo suporte do governo
populista. Esse processo educacional, embora começasse pela formação de
lideranças trabalhadoras rurais, na continuidade, chegava-se à organização
dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais em diferentes municípios. Nesse
momento, havia uma verdadeira corrida contra a ação do PCB, para ver
quem conseguia chegar primeiro junto aos trabalhadores em cada
município.

Era fato comum os trabalhadores não perceberem a diferença entre os
sindicatos orientados pela Igreja e aqueles orientados pelo PCB. Ambos
pautavam-se pela conquista da legislação trabalhista para o campo, pelo
fortalecimento da classe trabalhadora e pela reforma agrária. Tanto as
cúpulas da Igreja como do PCB, embora se digladiassem nos debates
públicos nas universidades e em centros de estudos, não conseguiam fazer
chegar essas divergências às bases. Isso se evidenciava, de modo especial,
nos momentos de encaminhamento dos movimentos reivindicatórios,
quando todos marchavam unidos. Aos poucos, no entanto, essas
divergências foram-se tornando conscientes pelas lideranças de base, tendo
chegado, em muitos casos, também aos trabalhadores.

Enquanto o trabalho educacional da Igreja era realizado em grupos
menores, o trabalho de educação do PCB, para os trabalhadores rurais,
guardava uma certa semelhança com o trabalho das Ligas. Apelava-se muito
para as concentrações onde eram feitos os discursos e as proclamações
sobre a legislação, sobre o sindicato e sobre a perspectiva revolucionária
onde todos seriam reconhecidos como cidadãos. Desse modo, pode-se
perceber que o trabalho educacional da Igreja dirigia-se muito mais aos
indivíduos em particular na expectativa de que estes, uma vez
conscientizados e politizados, comunicassem também essa nova consciência
aos seus companheiros alfabetizados ou não.
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O trabalho educacional da Igreja para os trabalhadores rurais não se
restringia apenas aos camponeses. Havia também uma preocupação em
formar quadros técnicos que pudessem assessorar as organizações sindicais
em suas demandas cotidianas e no exercício da representação dos
trabalhadores fossem eles associados, ou não, aos sindicatos. Além de
advogados que se dispunham a atuar junto à militância sindical, também
estudantes universitários de diferentes áreas e até mesmo secundaristas se
dispunham a apoiar esses sindicatos em suas diferentes tarefas.

Esses voluntários, comumente, eram ligados à Ação Católica, movimento
de leigos por um mundo melhor, nascido na França, que se inspirava na
Doutrina Social da Igreja. No caso do Brasil, teve significativa atuação no
meio da juventude onde conseguiu formar importantes lideranças políticas
para as lutas futuras. Um dos grupos de jovens organizados dentro da
Ação Católica foi a Juventude Agrária Católica (JAC) que também muito
contribuiu para a formação de lideranças no meio rural. Assim, embora se
tenha tornado habitual entre os militantes remanescentes e os memorialistas
falar-se mais do trabalho desenvolvido pelos organismos diocesanos e,
posteriormente, pelo próprio movimento sindical de trabalhadores rurais,
a ação educativa foi assumida de forma difusa e cooperativa por vários
setores progressistas da Igreja.

Ao perceber como proliferavam os sindicatos de trabalhadores rurais
por todos os lados, tornou-se fato digno de registro o apelo realizado por
Francisco Julião à união de todos os camponeses. Numa tentativa de
recuperar a união dos trabalhadores do campo em torno da Liga
Camponesa, Julião lançou uma carta aos camponeses, intitulada “A bênção,
mãe Liga”, onde ele argumentava que o sindicato era filho das Liga e,
consequentemente, o filho não podia brigar com a mãe, nem a mãe com o
filho. Em sendo assim, portanto, todos os membros da Liga deveriam
associar-se ao Sindicato e todos os membros do Sindicato deveriam associar-
se à Liga.

Assim, os meses que antecederam ao golpe militar de março de 1964
em Pernambuco, pelo menos, foram marcados pela realização de
assembléias camponesas onde as diretorias sindicais de orientação católica
foram destituídas e, em seus lugares, foram empossadas diretorias compostas
por militantes da Liga Camponesa. Desse modo, praticamente todos os
sindicatos da Zona da Mata de Pernambuco foram transformados em
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representantes oficiais da Liga e foi, justamente nessa condição, que o golpe
militar os alcançou. Todos os sindicatos foram fechados, muitas lideranças
foram presas, outras evadiram-se para destinos ignorados. Passados os
primeiros momentos de instalação da nova ordem, no entanto, a Igreja
Católica assumiu a responsabilidade política juntos aos militares pela criação
dos sindicatos e, aos poucos, foi-se restaurando a normalidade administrativa
dos sindicatos através de Juntas Governativas, nomeadas pelo Ministério do
Trabalho, por indicação dos organismos diocesanos. Nos anos seguintes essa
posição foi a causadora do estremecimento entre o Movimento Sindical e
esses setores da Igreja Católica e desta com outros setores progressistas.

Em conclusão, pode-se dizer da efetividade desse trabalho educacional,
realizado junto aos camponeses e trabalhadores rurais realizado por diferentes
correntes ideológicas. Embora não se tenha eliminado, por inteiro, o sistema
de exploração estabelecido no campo desde os primórdios da colonização
brasileira, a história recente tem registrado como os camponeses, apesar de
todos os reveses e baixas sofridos, têm-se insurgido contra a opressão. Apesar
de toda a repressão que se abateu sobre o movimento camponês, enquanto
categoria social, ao longo desses quarenta anos, ele ressurge em outras formas
de expressão.

Definitivamente, os movimentos do campo se inscreveram na cena
política nacional, tanto como atores sociais importantes, marcando com
suas presenças as diferentes conjunturas, assim como sendo portadores de
experiências de mobilização, organização e de conquistas sociais capazes
de servirem de motivação a outros setores sociais que ainda sobrevivem
sob novas formas de opressão seja no campo, ou nas cidades, engendradas
pela ordem moderna.
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